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Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2009

Právnická fakulta [61]

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 6
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných

vydavateľstvách (1)
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich

vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ, FAI)
Počet záznamov: 15
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (4)
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (5)

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED,
AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC,
BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 137
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (11)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (10)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (3)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (21)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (40)
BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (7)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (22)
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (12)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)

Počet záznamov spolu: 158

Menný zoznam publikácií:
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AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038264
AAA001Csach, Kristián: Štandardné zmluvy / [Standard contracts.] . Plzeň :Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 331s. - ISBN 9788073801991

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034416
AAB001Prievozníková, Karin: Colné právo. / [Tax law.] . Žilina :Knižné centrum, 2008. - s. 148. -
ISBN 978-80-8064-319-5

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038241
AAB002 Čečot, Vladimír - Madliak, Jozef - Mihaľov, Ján - Mamojková, Eva - Štefanková, Simona -
Lukáč, Igor: Penológia / [Penology.] . Sládkovičovo :Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v
Sládkovičove, 2009. - 160 s. - ISBN 9788089267231

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038245
AAB003 Čečot, Vladimír - Madliak, Jozef - Porada, Viktor - Mencerová, Ingrid - Štefanková, Simona -
Mihaľov, Ján - Romža, Sergej - Baňacký,Miroslav - Fico, Miroslav - Buksová, Dominika: Trestné právo
I. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. / [Criminal law I. Criminal material law.General part.] .
Sládkovičovo :Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. - 392 s. - ISBN
9788089267224

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037752
ABA001Babčák, Vladimír: Nalogovoje pravo Slovakii / [Daňové právo na Slovensku.]
In:Nalogovoj e pravo stran vostočnoj Evropy.Moskva :Wolters Kluwer, 2009. - ISBN 9785466004236. -
(2009), p. 196-243 [3,1AH]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036878
ABB001Sudzina, Milan:Konkurzné a reštrukturalizačné konanie /
In:Základy občianskeho procesného práva : štvrté, podstatne prepracované a doplnené vydanie.
Bratislava : IURA EDITION, 2009. - ISBN 9788080782757. - S. 698-811

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034827
ABD001Štenpien, Erik: Štefan Werbőczy - život a dielo. /
In:Tripartitum. - ISBN 9788089363247. - s. 5-31
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ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034489
ACB001Babčák, Vladimír - Bujňáková, Mária - Prievozníková, Karin - Štrkolec, Miroslav: Finančné
právo a finančná správa. / [Financial law and financial administration.] . Bratislava : EPOS, 2008. - 447 s.
- ISBN 978-80-8057-778-0

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037185
ACB002 Čečot, Vladimír - Madliak, Jozef - Buksová, Elena - Mencerová, Ingrid - Mihaľov, Ján -
Štefanková, Simona - Tanečka, Peter:Kriminológia :Osobitná časť / [Criminology : Special part] .
Sládkovičovo :Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. - 188 s. - ISBN 9788089267255

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035478
ACB003 Vojčík, Peter:Občianske právo hmotné I. / [Civil law I.] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2008. - 336 s. - ISBN 978-80-7097-723-1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035479
ACB004 Vojčík, Peter:Občianske právo hmotné II. / [Civil law II.] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2008. - 298 s. - ISBN 978-80-7097-725-5

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 11

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036468
ADE001Babčák, Vladimír:Aktuálne otázky vedy daňového práva na Slovensku / [Actual questions of
tax law science in Slovakia.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 3 (2009) p.
9-24

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036660
ADE002 Bujňáková, Mária - Bujňák, Branislav:Aktuálne otázky verejných financií z pohľadu práva /
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 1-6

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036573
ADE003 Prievozníková, Karin: Colné konanie verzus colné exekučné konanie / [Custom proceeding vs.
custom execution proceeding.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 3 (2009) p.
129-140

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037751
ADE004 Babčák, Vladimír: L'impôt dit egal - la voie vers la fiscalisation des revenues plus juste / [Tzv.
rovná daň - cesta ku spravodlivejšiemu zdaňovaniu príjmov.]
In:Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok, 2009. - ISSN 1689-7404. - zoš. 5 (2009), p. 272-286

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037309
ADE005 Csach, Kristián:Náhrada škody a kartelové dohody v práve slovenskej republiky / [Actions for
damages and cartel agreements in the law of the Slovak republic.]
In:Ius et administratio : Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis : prawo konkurencj i w procesie
zmian : publikacj a pokonf erencyj na. - ISSN 1732-7318. - vol. 17, zeszyt 1, (2008), s. 115-130

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036567
ADE006Madliak, Jozef - Porada, Viktor: Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem
v Slovenskej republike / [A few notes on recodification of criminal law in the Slovak republic.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 3 (2009) p.
55-68
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035287
ADE007 Babčák, Vladimír: Poznámky k vzťahu daňového, finančného a správneho práva / [Comments
on the relationship tax, financial and administrative law.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 2 (2008), p.
101-109

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035286
ADE008Madliak, Jozef - Babčák, Vladimír: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v
Slovenskej republike / [Legal protection of the personal immunity and right to privacy in the Constitution
of Slovak republic.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 2, (2008), p.
155-170

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036469
ADE009 Babčák, Vladimír: Rozwažania wokól preambuly do Konstytucji Federacji Rosyjskiej / [Úvahy
týkajúce sa preambuly Ústavy Ruskej federácie.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 3 (2009) p.
25-36

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037310
ADE010 Babčák, Vladimír - Madliak, Jozef: Sankcie a princíp „Znečisťovateľ platí" vo vybraných
štátoch EÚ /
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 53-59

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036568
ADE011Madliak, Jozef:Wartosci w preambulach w wybranych konstytucjach paňstw europejskich /
[Hodnoty v preambulách ústav vybraných európskych štátov.]
In:Humanum :miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 3 (2009) p.
141-164

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 10

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035381
ADF001Humeník, Ivan: „Ochrana"medicínskeho postupu ako výsledku výskumnej práce / ["Protection"
of a new medicine process as a result of scientific research.]
In:Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. -
Roč. XII, č. 4 (2008), s. 26-31

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034831
ADF002 Dolobáč, Marcel:Doménové mená v hospodárskej súťaži. / [Domain names and competition
law.]
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č.10 (2008), s. 1419-1428

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034781
ADF003 Csach, Kristián: Fiat iustitia, et pereat mundus alebo povinnosť vrátiť protiprávnu štátnu pomoc.
[Fiat iustitia, et pereat mundus or the reimbursement of illegal state aid.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 5 (2008),
s. 5-13

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035707
ADF004 Sudzina, Milan:Náhrada trov konania o vylúčení majetku zo súpisu podľa § 78 ZKR / [Award
of costs in in proceedings on the exemption of assets not forming of the bankruptcy estate pusuant to sec.
78 of the Act on bankruptcy and debt restructuring.]
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1-2 (2009) s. 26-28
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034761
ADF005 Sudzina, Milan: Prípady vytyčovania hraníc pozemkov. 1. časť / [Marwing out the land
boundary lines. 1st part]
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 11(2008) s. 12-15

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034763
ADF006 Sudzina, Milan: Prípady vytyčovania hraníc pozemkov. 2. časť / [Mawing out the land boundary
lines. 2nd part]
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 12 (2008), s. 10-14

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037307
ADF007 Csach, Kristián: Sloboda usadzovania sa a právo obchodných spoločností / [Freedom of
estabilishment and corporate law.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 6, č. 3 (2009),
s. 5-12

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034765
ADF008Mazák, Ján - Jánošíková, Martina: Slovenská republika v konaniach pred Súdnym dvorom ES a
Súdom prvého stupňa v Luxemburgu (Stručná štatistika a analýza po štyroch rokoch členstva v Európskej
únii). / [Slovak republic before the European cout of justice and the Court of the first instance in
Luxembourg (Brief statistic and analysis after four years of EU membership).]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 4 (2008),
s. 5-12

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035261
ADF009 Csach, Kristián: Zmeny zmluvy uzatvorenej v rámci verejného obstarávania vo svetle ostatnej
judikatúry ESD. / [Amendments of procurement contracts according to recent ECJ decisions.]
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 12 (2008), s. 1743-1750

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035480
ADF010 Csach, Kristián: Zodpovednosť za culpa in contrahendo podľa Najvyššieho súdu Českej
republiky - nasledovaniahodné riešenie? / [Liability for culpa in contrahendo according to the Supreme
court of the Czech Republic - a followable solution?]
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 1 (2009), s. 48-56

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 4

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036466
AEC001Babčák, Vladimír:K problematike dogovorov (soglašenij) v nalogovom prave / [K problematike
dohôd (zmlúv) v daňovom práve.]
In:Dogovor v publičnom prave : sbornik naučnych statej .Moskva :Wolters Kluwer, 2009. - ISBN
9785466003604. - S. 220-233

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036659
AEC002 Bujňáková, Mária: Niekoľko poznámok k verejným financiám /
In:Glówne wyzwania i problemy systemu f inansów publicznych. Lublin :Wydavnictwo KUL, 2009. -
ISBN 9788373637924. - S. 57-63

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035403
AEC003 Suchoža, Jozef: Nové tendencie v zmluvnom práve-kríza koncepcie obchodných záväzkov?
(Úvahy) / [New tendencies in contract law-the crices in conception of commercial obligations?
(Reflections)]
In:Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového
tisíciletí. Praha :ASPI, 2008. - S. 331-339
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036886
AEC004 Dolobáč, Marcel: Pracovné vzťahy v športe / [The employment relationshopis in sport.]
In:Otázky sportovního práva. Praha-Plzeň :Ústav státu a práva AV ČR a Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 9788090402416. - S. 96-102

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038119
AED001Kanárik, Imrich: Legislatívna nečinnosť zákonodarného orgánu v právnom štáte (v rovine
vnútroštátneho práva) / [The legislative inactivity of legislative authority in a state governed by the rule of
law (according to the national law)]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : Košice 28. novembra 2008. Košice:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
2009. - ISBN 9788070977514. - S. 6-17

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038115
AED002 Čorba, Jozef:Obdobie licencií v športe a otázky s tým súvisiace / [The era of licences in sport
and related issues]
In:Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej konf erencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 3.-5.4.2008. Bratislava:Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2008. - ISBN 9788071602712. - S 281-289

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038136
AED003 Hadbavný,Michal - Korimová, Jana - Korim, Peter - Buleca, Ján - Kremeň, Jozef - Nagyová,
Alena - Červená, Karolína - Dvorská, O.: vybrané ekonomické aspekty chovu HD na Slovensku /
[Selected economic aspectsof cattle raising in Slovakia]
In:Škola - veda - prax I. : medzinárodná konf erencia pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v
Košiciach : zborník príspevkov posterových prezentácií.. Košice:Univerzita veterinárskeho lekárstva,
2009. - ISBN 9788080771430. - S. 24-30

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037258
AFB001Barinková, Milena - Trojan, Ján: Etické aspekty zabezpečenia a ochrany dôstojnosti
zamestnanca / [Ethic aspects of securing and security employee's dignity.]
In:Pracovné právo 21. stroročia : 29.október 2008, Trnava. PLzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009. - ISBN 9788073800253. - S. 172 - 184

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035158
AFB002 Janičová, Eva:Ochrana pracovných podmienok vyslaných zamestnancov vs. voľný pohyb
služieb. / [Protection of labour conditions of loaned employees versus free movement of services.]
In:Dočasné vysielanie zamestnancov v rámci Európskej únie : vedecké sympózium s medzinárodnou
účasťou : 19.máj 2008, Trnava. Trnava, 2008. - ISBN 9788080821913. - S. 100-109

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036823
AFB003 Barinková, Milena: Revidovaná Európska sociálna charta a ochrana materstva / [European social
charter revised and the maternity protection.]
In:Dni sociálnej práce : sociálna sf éra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) I.
časť : zborník príspevkov z konf erencie : 12.-13.november Nitra. Nitra :Univerzita Konštantína Filozofa,
2008. - ISBN 9788080944544. - S. 194-202
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 21

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036572
AFC001Prievozníková, Karin: Colné konanie, colné exekučné konanie a ich vzťah / [Custom
proceeding, custom execution proceeding and its relation.]
In:Olomoucké právnické dny 2008 : sborník příspěvků z konf erence : 5.-6.j ún 2008, Olomouc.. Olomouc :
Univerzita Palackého, 2008. - ISBN 9788090340039. - S. 623-631

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036321
AFC002 Červená, Karolína:Hodnotenie podnikateľského prostredia v kontexte začlenenia SR do EÚ /
[Evaluation of bussiness environment in context integrated SR to EU.]
In:Olomoucké právnické dny 2008 : sborník příspěvků z konf erence : 5.-6.j ún 2008, Olomouc. Olomouc :
Univerzita Palackého, 2008. - ISBN 9788090340039. - S. 566-571

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036324
AFC003 Štefanková, Simona:Medzinárodnoprávne nástroje boja proti terorizmu / [International legal
instruments used in struggle against terrorism.]
In:Naděj e právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október
2007na Zámeckém statku Býkov. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN
9788073801229. - S. 590-600

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036752
AFC004 Čipkár, Ján:O antropologizácii práva / [On the antropologization of law.]
In:Dny práva - 2008 - Days of Law : 2. ročník mezinárodní konf erence pořádané Právnickou f akultou
Masarykovy univerzity : Brno, 2008. Brno :Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 9788021047334. - S.
151-168

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035134
AFC005 Bröstl, Alexander:O ústavnosti ústavných zákonov. / [On the constitutionality of constitutional
acts.]
In:Metamorf ózy práva ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konf erence : 11.-13.j úna
2008, Znoj mo. Plzeň :Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 9788090402461. - S. 1-24

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037345
AFC006 Horosová, Patrícia:Opodstatnenosť útvaru hlavného architekta mesta Košice z pohľadu výkonu
samosprávy / [Reasonability of the department of the principal architect of the town of Košice.]
In:Míľniky práva v stredoeurópskom priestore : zborník z medzinárodnej konf erencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : 3.-5.apríl 2008, Častá-Papiernička. - ISBN 9788071602712. - S.
698-703

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036536
AFC007 Bujňačková Spišáková, Lucia: Pohľad na vnútroštátnu úpravu autorského práva na území
Slovenska v rokoch 1939 - 1945 / [Review of copyright law in Slovakia during the years 1939 - 1945.]
In:Naděj e právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október
2007na Zámeckém statku Býkov. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN
9788073801229. - S. 28-37

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036879
AFC008Dolobáč, Marcel: Prechod pracovnoprávnych vzťahov pri prevode podniku z pohľadu judikatúry
ESD / [The transfer of employment relationships in the event of transfer of undertaking business in the
light of the case law of the European court of justice.]
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In:Aktuální otázky normotvorby právo na spravedlivý proces : olomoucké debaty maldých právníků :
sborník příspěvků z konf erence : 8.-10.sep tember 2008, Olomouc. Olomouc : Iuridicum Olomoucense,
2008. - ISBN 9788090340022. - S. 109-113

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036323
AFC009 Chmelík, Jan - Porada, Viktor - Madliak, Jozef: Problémy využitelnosti osobních údajů při
znaleckém zkoumání a pro účely vědeckého poznání / [Problems of personal data utility in expert survery
and for purpose of scientific knowledge.]
In:Identif ikace osob na základě proj evu lokomoce člověka : sborník z mezinárodního semináře :
8.-10.december 2008, Karlovy Vary. Praha, 2009. - ISBN 9788087236000. - S. 147-150

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038297
AFC010Molnár, Peter: Procesné aspekty nútenej realizácie záložného práva v Slovenskej republike /
[Procedural aspects of forced realisation of lien in the Slovak republic.]
In:Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces : sborník příspěvků z konf erence
Olomouckédebaty mladých právníků 2008 : 8.-10.sep tember 2008, Olomouc. Olomouc : Iuridica
Olomucensis, 2008. - ISBN 9788090340022. - S. 174-180

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035481
AFC011Husár, Ján: Publicizácia právnej regulácie obchodovania / [Publishing the legal regulation of
trading.]
In:Dny práva - 2008 - Days of Law : 2. ročník mezinárodní konf erence pořádané Právnickou f akultou
Masarykovy univerzity : Brno, 2008. Brno :Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 9788021047334. - S.
1105-1116

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036682
AFC012 Čorba, Jozef: Slovenský zákon o organizácii a podpore športu ako nevyužitá šanca? / [Slovak act
on organisation and support of sport as an unused chance?]
In:Olomoucké debaty mladých právníků : aktuální otázky normotvorby, právo na spravedlivý proces :
sborník příspěvků : 8.-10.sep tember 2008, Olomouc. Olomouc : Iuridica Olomoucensis, 2008. - ISBN
9788090340022. - S. 20-29

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036683
AFC013 Čorba, Jozef: Športové kluby - podnikanie pro forma? / [Sport clubs - enterpreneurs pr forma?]
In:Naděj e právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október
2007na Zámeckém statku Býkov. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN
9788073801229. - S. 271-277

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036331
AFC014 Mihaľov, Ján: Teroristická skupina a trestný čin terorizmu v slovenskom trestnom práve /
[Group and crime of terrorism in Slovak criminal law.]
In:Naděj e právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október
2007na Zámeckém statku Býkov. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN
9788073801229. - S. 558-567

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037344
AFC015 Horosová, Patrícia: The matter of publicity and process of making information available in
Slovak information access act / [Aspekty zverejňovania a sprístupňovania informácií podľa Zákona o
slobodnom prístupe k informáciám.]
In:COFOLA 2008 Conf erence : Key points and Ideas : mezinárodní konf erence doktorských studentů a
mladých vědců : 13.-14.máj 2008, Brno. Brno :Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 9788021046306. -
S. 654-662
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036329
AFC016Mihaľov, Ján: Trestné právo hmotné v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva /
[Criminal law substantive in the judgments of the European court of human rights.]
In:Aktuální otázky normotvorby právo na spravedlivý proces : olomoucké debaty maldých právníků :
sborník příspěvků z konf erence : 8.-10.sep tember 2008, Olomouc. Olomouc : Iuridicum Olomoucense,
2008. - ISBN 9788090340022. - S. 63-68

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037537
AFC017 Štrkolec, Miroslav:Ústavno-súdne zásahy do rozhodovacej činnosti správcov dane /
[Constitutional court and its intervention into decision procedure of tax administrators.]
In:Finanční právo de lege f erenda : setkání f inančních právníků ČR a SR : 14.-15.máj 2009, Plzeň. Plzeň
: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. - ISBN 9788070438145. - S. 78-86

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036296
AFC018Csach, Kristián:Všeobecné a iné obchodné podmienky - zmysluplné rozlišovanie? / [General
and other standard terms of contract - a meaningful distinction?]
In:Naděj e právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október
2007na Zámeckém statku Býkov. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN
978073801229. - S. 278-285

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036319
AFC019 Štrkolec, Miroslav:Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku
2004 / [Evolution of tax income in state budget of Slovak republic since 2004.]
In:Olomoucké právnické dny 2008 : sborník příspěvků z konf erence : 5.-6.j ún 2008, Olomouc.. Olomouc :
Univerzita Palackého, 2008. - ISBN 9788090340039. - S. 537-542

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038191
AFC020 Babčák, Vladimír: Zamyslenie sa nad stavom a smerovaním slovenského finančného práva /
[Thoughts over the state and the direction of the Slovak financial law.]
In:Finanční právo de lege f erenda : setkání f inančních právníků ČR a SR : 14.-15.máj 2009, Plzeň. Plzeň
: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. - ISBN 9788070438145. - S. 13-20

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036680
AFC021Tekeli, Jozef - Cehlárová, Ľubica: Zásada publicity v relácii k aktom orgánov územnej
samosprávy / [Principle of publicity in relation to acts of regional self-administrative authorities.]
In:Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konf erence :
19.-20.j úna 2008, Kroměříř. Brno :Masarykova univerzita, 2009. - ISBN 9788021047846. - S. 134-160

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 40

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035283
AFD001Červená, Karolína: (Ne)ekonomické aspekty riešenia problematiky globálneho otepľovania /
[(Un)economic aspects of solving the problem of global warming.]
In:Ekologická kríza - príležitosť a(lebo) pohroma? : zborník zo sympózia : 11.sep tember 2008, Zvolen.
Zvolen, 2008. - ISBN 9788080930738. - S. 68-73

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036255
AFD002 Demek, Peter - Janičová, Eva:Aktuálne zmeny v sústave štátnych sociálnych dávok : stručný
prehľad legislatívnych zmien v systéme štátnej sociálnej podpory a pracovnej legislatívy / [Current
changes in the system of state social benefits]
In:Moderné trendy sociálneho zabezpečenia : materiály z vedeckej konf erencie : 23.-24.október 2008,
Bratislava. Bratislava : SAP, 2008. - ISBN 9788080950408. - S. 60-82
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036723
AFD003 Seman, Tibor:Akty aplikácie práva životného prostredia v správnom súdnictve / [Environment
application law acts in administrative justice.]
In:Právna úprava starostlivosti o životné prostredie : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie :
25.november 2008, Košice. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977521. - S. 108-117

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036312
AFD004 Tekeli, Jozef:Dohovor o zachovaní európskej prírody a prírodných stanovíšť Európy: snaha o
koordinovaný postup pri ochrane rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť / [Convention on the
conservation of European wildlife and natural habitats:Ambition of coordinated way at protection
vegetables and animals and natural habitats of Europe.]
In:Rada Európy a ochrana životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konf erencie : 11.sep tember 2008, Trnava.. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - ISBN
9788080822439. - S. 199-214

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036225
AFD005 Demek, Peter - Janičová, Eva:Dynamizmus vývoja sústavy dávok štátnej sociálnej podpory /
[Dynamism of the development of the system of state social benefits]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 420-426

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035150
AFD006 Čipkár, Ján: ekologická kríza ako príležitosť riešenia zdokonaľovania
environmentálno-právneho vedomia a výchovy. / [Ecological crisis as an opportunity for perfecting the
environmental legal consiousness and education.]
In:Ekologická kríza - príležitosť a(lebo) pohroma? : zborník zo sympózia. Zvolen, 2008. - ISBN
9788080930738. - S. 85-93

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036684
AFD007 Sotolář, Jozef: Informácia a životné prostredie / [Right to information and favourable
environment.]
In:Právna úprava starostlivosti o životné prostredie : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie :
25.november 2008. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977521. - S. 53-59

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035148
AFD008Čipkár, Ján:K charakteristike princípov komunitárneho a environmentálneho práva EU (k
reflexii východísk možnosti riešenia ekologickej krízy vo vedomí človeka prostredníctvom poznania,
rozvíjania a aplikovania právnych a environmentálnoprávnych princípov) / [On characteristics of
principles of community and enviromental law of EU.]
In:Ekologická kríza - príležitosť a(lebo) pohroma? : zborník zo sympózia. Zvolen, 2008. - ISBN
9788080930738. - S. 109-117

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036298
AFD009 Cehlárová, Ľubica:K niektorým aspektom obsahu poučenia ako významného predpokladu
poskytovania zdravotnej straostlivosti / [To some aspects related to the content of the explanation
(advice)-an important legal predisposition for health care provision.]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou :
16.-17.október 2008, Košice. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 75-79

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036314
AFD010 Tekeli, Jozef:Miestne referendum ako prejav práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí
verejných priamo / [The local referendum - expression of law take part in administration public res
directly.]
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In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : 16.-17.október 2008, Košice. Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 271-276

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036820
AFD011Štrkolec, Miroslav:Národná banka Slovenska - ústavné postavenie a stručný pohľad na aktuálny
výkon jej právomocí / [National bank of Slovakia - constitutional position and current enforcement its
powers.]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice.. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN
9788070977514. - S. 154-162

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036570
AFD012 Madliak, Jozef - Bujňák, Branislav:Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike / [The proposal of legislative measures in the area of
prevention of criminality and another anti-social behavior in the Slovak republic.]
In:Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konf erencie :
13.-14.november 2008, Košice. Košice :Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2008. -
ISBN 978-80-89282-28-9. - S. 224-226

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038110
AFD013 Čopko, Peter:Obstarávanie dôkazov obhajcom v trestnom konaní / [The procuring of evidence
by defender in criminal proceeding.]
In:Pocta prof esorovi Gašparovi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie : 7.december
2007, Košice. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2008. - ISBN 9788070977088. - S. 138-151

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035290
AFD014 Sudzina, Milan:Odporovateľné právne úkony v konkurznom práve / [Contest legal acts in
bankruptcy law.]
In:Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoj a v priestore Európskej únie :
medzinárodná vedecká konf erencia : 1.-2.j úl 2008, Bratislava. - ISBN 9788080544447. - S. 371-376

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038217
AFD015 Tekeli, Jozef:Odporúčanie Výboru ministrov č. (87) 16 o administratívnych postupoch
dotýkajúcich sa veľkého počtu osôb a konanie vo veciach územnej ochrany prírody a krajiny /
[Recommendation No. R (87) 16 of the Commitie of Minister to member states on administrative
procedures affecting a large number of person and process in nature and land protection.]
In:Rada Európy a verej ná správa : zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konf erencie :
21.-22.apríl 2009, Trnava. Trnava, 2009. - ISBN 9788080822699. - S. 196-203

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037519
AFD016 Tekeli, Jozef:Ocharna prírody a krajiny v podmienkach Slovenskej republiky a Spolkovej
republiky Nemecko / [Protection of nature and land in Slovak republic and in Germany.]
In:Právna úprava starostlivosti o životné prostredie : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie :
25.november 2008. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977521. - S. 129-143

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036310
AFD017 Sudzina, Milan:Ochrana práv vlastníkov poskytovaná katastrom nehnuteľností / [Protection of
owners' right provided by cadastre of real estates.]
In:Výkonnosť verej nej správy - aktuálne problémy : zborník z medzinárodnej virtuálnej interdiscip linárnej
vedeckej konf erencie : október 2008, Bratislava.. Bratislava :Akadémia Policajného zboru, 2009. - ISBN
9788080544607. - S. 109-118
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035284
AFD018Kiovská, Mária:Orgány s celoslovenskou pôsobnosťou, ich postavenie v systéme orgánov
štátnej správy /
In:15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej konf erencie : Košice
6-7.sep tembra 2007. Košice :Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2008. - ISBN 9788070976999. - S.
214-222

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037520
AFD019 Tekeli, Jozef:Otázniky nad požívaním alakoholických nápojov na verejne prístupných miestach
/ [Discrepancy in consume alcohol on open public places.]
In:Míľniky práva v stredoeurópskom priestore : zborník z medzinárodnej konf erencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : 3.-5.apríl 2008, Častá-Papiernička. - ISBN 9788071602712. - S.
672-680

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035865
AFD020Macková, Zuzana - Barinková, Milena: Postavenie a úloha rodiny pri zabezpečovaní
starostlivosti o rodinných príslušníkov / [Status and the family task in taking care about the family
members.]
In:Moderné trendy sociálneho zabezpečenia : materiály z vedeckej konf erencie : 23.-24.október 2008,
Bratislava. Bratislava : SAP, 2008. - ISBN 9788080950408. - S. 46-60

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035281
AFD021Dobrovičová, Gabriela - Jánošíková, Martina: Pramene práva a Ústava Slovenskej republiky /
In:15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie :
6.-7.sep tember 2007, Košice. Košice :UPJŠ, 2008. - S. 123-131

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035714
AFD022 Husár, Ján: Rámcová zmluva / [Framework.]
In:Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov : 24.-26.október
2007, Stará Lesná. KOšice :UPJŠ, 2008. - ISBN 9788070977187. - S. 54-61

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035405
AFD023 Palková, Regina: Riešenie negatívnych externalít v obchodovaní / [Resolution of negative
externalities in trading.]
In:Právo a obchodovanie : zborník z vedeckej konf erencie doktorandov konanej 7.6.2007v Košiciach :
zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/4655/07. Košice :Univerzita P.J. Šafárika
v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-7097-702-6. - S. 176-180

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035406
AFD024 Palková, Regina: Rozhodcovská zmluva / [Arbitration agreement.]
In:Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej
konf erencie : 24.-26.október 2007, Stará Lesná. - ISBN 9788070977187. - S. 130-135

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036681
AFD025 Sudzina, Milan: Spôsoby ochrany práv vlastníkov nehnuteľností / [Ways to protect the rights of
real estates owners.]
In:Rozvoj sústavy verej nej správy v Slovenskej republike - problémy a východiská : medzinárodná
virtuálna interdiscip linárna vedecká konf erencia : zborník : f ebruár 2009, Bratislava. Bratislava :
Akadémia policajného zboru, 2009. - ISBN 9788080544645. - S. 239-247

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036307
AFD026 Barinková, Milena: Teoretické a praktické otázky flexibility pracovných pomerov učiteľov
vysokých škôl / [Theoretical and practical problems of flexibility of the university teachers employment
contracts.]
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In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : 16.-17.október 2008, Košice. Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 110-114

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035705
AFD027 Slosarčíková, Ivana: Terorizmus vo svetle medzinárodných dohovorov / [Terrorism in light of
international's agreements.]
In:Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov : 1.december 2008, Košice. Košice, 2008. - ISBN
9788070977217. - S. 143-153

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037746
AFD028 Tanečka, Peter: Trestnoprávne dôsledky zavinenej nepríčetnosti / [Criminal consequences of
culpable insanity.]
In:Míľniky práva v stredoeurópskom priestore : zborník z medzinárodnej konf erencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : 3.-5.apríl 2008, Častá-Papiernička. - ISBN 9788071602712. - S.
749-755

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036571
AFD029Mihaľov, Ján - Bujňák, Branislav: Trestnoprávny postih terorizmu v podmienkach Slovenskej
republiky / [Criminal sanctions for terrorism in Slovak republic.]
In:Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konf erencie :
13.-14.november 2008, Košice. Košice :Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2008. -
ISBN 978-80-89282-28-9. - S. 258-263

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037002
AFD030Majerčák, Tomáš:Ústavný činiteľ (pojem, historický vývoj a perspektívy rozvoja v SR) /
[Constitutional actor (term, historical development and perspectives of progress in SR).]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN
9788070977514. - S. 79-90

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036471
AFD031Mihaľov, Ján:Vplyv práva Európskej únie na europeizáciu trestného práva procesného / [The
European Union law and its influence on the europeisation of procedural criminal law.]
In:Integrácia a unif ikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodárstva : zborník príspevkov z
medzinárodnej virtuálnej interdiscip linárnej vedeckej konf erencie : 30.december 2008, Banská Bystrica.
Banská Bystrica :Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 9788080836818. - S. 160-171

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038265
AFD032 Dobrovičová, Gabriela - Jánošíková, Martina:Vplyv princípu prednosti komunitárneho práva na
právo tvorené vnútroštátnymi orgánmi / [The impact of the principle of superiority of community law on
law made by national autorities.]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice.. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN
9788070977514. - S. 25-30

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035404
AFD033 Suchoža, Jozef:Vývojovo-genetické kontexty obchodného práva / [Development-genetic
contexts of commercial law.]
In:Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej
konf erencie : 24.-26.október 2007, Stará Lesná. - ISBN 9788070977187. - S. 165-173
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034797
AFD034 Baňacká, Lucia:Vzťah zásady rovného zaobchádzania so spoločníkmi a zásady zmluvnej
slobody v kapitálových spoločnostiach. / [Relationship between a principle of equality of partners in a
company and a principle of contractual freedom.]
In:Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej
konf erencie : 24.-26.október 2007, Stará Lesná. Košice, 2008. - S. 5-13

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036300
AFD035 Trojan, Ján: Zachovanie pracovnej schopnosti zamestnancov verejnej správy ako súčasť
sociálnej ochrany / [Supporting the work ability of employees of public administration department as the
port of the social security.]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : 16.-17.október 2008, Košice. Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 115-119

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035153
AFD036 Somorová, Ľudmila: Základné práva a slobody v ústavnom systéme Slovenskej republiky. / [The
fundamental rights and freedoms in the constitutional order of the Slovak republic.]
In:15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie : 6.-7.sep tember
2007, Košice. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008. - ISBN 9788070976999. - S. 148-156

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036652
AFD037 Kirstová, Katarína: Základné zásady európskeho zmluvného práva / [Basic doctrines of
European contract law.]
In:Úloha medzinárodného práva a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu kraj ín V4 : zborník
abstraktov : 13.október 2008, Trnava. Trnava, 2009. - ISBN 9788080822583. - S. 1-11

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036854
AFD038Kirstová, Katarína: Základné zásady záväzkového práva /
In:Občianske právo - miesto a význam diela prof esorov Plankovcov : medzinárodná konf erencia katedier
občianskeho práva : 7.-9.november 2007. Bratislava :Univerzita Komenského, 2009. - ISBN
9788071602804. - S. 51-58

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035715
AFD039 Husár, Ján: Zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou a osobami, ktoré sú jej členmi / [Contracts
between a company and person who are members of its bodies.]
In:Aktuálne otázky obchodného práva : materiály z vedeckej konf erencie : 24.-25.apríl 2008, Bratislava.
Bratislava :Ústav štátu a práva, 2008. - ISBN 9788080950330. - S. 134-145

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037518
AFD040 Tekeli, Jozef: Životné prostredie a jeho ústavnoprávny rozmer / [Environment and his
constitutional dimension.]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN
9788070977514. - S. 48-56

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034466
BAB001Sotolář, Jozef:Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ako základné kritériá zákonného
fungovania obce. / [Economy, efficiency, effectivenes and expediency of the nature of ground test regular
behaviour seft-government.] . Košice : SOTAC, s.r.o., 2008. - s. 67. - ISBN 978-80-969155-5-2
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BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035647
BBA001Čorba, Jozef: Športové kluby a ich právny život /. - ISBN (BROŽ.)
In:Otázky sportovního práva. Praha, 2008. - ISBN 9788090402416. - 2008, s. 79-95 [1,2 AH]

BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037186
BCI001Čečot, Vladimír - Madliak, Jozef - Buksová, Elena - Mencerová, Ingrid - Mihaľov, Ján -
Štefanková, Simona - Tanečka, Peter:Kriminológia :Všeobecná časť / [Criminology :General part] .
Sládkovičovo :Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. - 150 s. - ISBN 9788089267248

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035145
BCI002 Čipkár, Ján:Úvod do právnej antropológie. / [Introduction to legal anthropology.] . Košice :
Univerzita P.J.Šafárika, 2008. - 236 s. - ISBN 978-80-7097-726-2

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035141
BCI003 Tkáč, Vojtech:Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. /. Nitra :Univerzita
Konštantína Filozofa, 2008. - 179 s. - ISBN (BROŽ.)

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035139
BCI004 Tkáč, Vojtech: Základy práva a služby zamestnanosti. /. Nitra :Univerzita Konštantína Filozofa,
2008. - 135 s. - ISBN (BROŽ.)

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 7

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035394
BDE001Holcr, Květoň - Madliak, Jozef - Porada, Viktor:Aktuálne problémy prognózovania kriminality
v kontexte krajín Schengenského priestoru / [Actual problems of forebodeing of criminality relating to the
countries of Schengen's area.]
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 24-41

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034863
BDE002 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter:Detencia - aktuálna trestnoprávna úprava v Slovenskej
republike. / [Detention - actual criminal treatment in Slovak republic.]
In:Bulletin advokacie. - ISSN 1210-6348. - Č. 12 (2008), s. 35-38

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035393
BDE003Madliak, Jozef - Macejková, Ivetta: Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike / [Proposal of new legislation about criminality
prevention and other antisocial activity in Slovak republic.]
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 48-51

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035392
BDE004 Madliak, Jozef - Čečot, Vladimír - Buksová, Elena:Obchodovanie s ľuďmi a súvisiace
negatívne javy po vstupe do Schengenského priestoru / [Trafficking in humanbeing and related negative
phenomenas after enter Schengen's area.]
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 57-66
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036328
BDE005 Štefanková, Simona - Mihaľov, Ján: Právne nástroje zaisťujúce bezpečnosť letectva na pozadí
medzinárodného boja proti terorizmu / [Legal instruments to assure flying safety on the position
international struggle against the terrorism.]
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 4 (2008), s. 22-32

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035396
BDE006 Štefanková, Simona - Mihaľov, Ján: Terorizmus a trestná zodpovednosť / [Terrorism and
criminal liability.]
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 73-81

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035395
BDE007Madliak, Jozef - Holcr, Květoň:Vědecký profil a aktivity ústavu prevence negativních jevů ve
společnosti /
In:Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 94-95

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Počet záznamov: 22

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035708
BDF001Bujňačková Spišáková, Lucia:Dedičská zmluva - nová cesta nadobúdania vlastníctva /
[Succession contract - new way to an acquirement of property?]
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 1 (2009), s. 62-66

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037312
BDF002 Sudzina, Milan:Hranice pozemkov / [Land boundaries.]
In:Alf a a omega stavby : praktický sprievodca plánovaním, povoľovaním, realizáciou, kolaudáciou a
užívaním stavby. - ISSN 1337-8562. - Č. 3 (2009), s. 65-68

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035382
BDF003 Tkáč, Vojtech: Inštitúcie Európskej únie /
In:Verej ná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - ISSN 1335-7883. - Č. 12-13 (2008),
s. 110-113

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035400
BDF004 Graban, Adrián:Kontroverznosť procesu rozhodovania súdu o zradení vecného bremena 1. časť
/
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. XIV, č. 12 (2008), s. 26-30

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036308
BDF005 Barinková, Milena - Dolobáč, Marcel:Manažérska zmluva-komentovaný vzor / [Manager
contract-commented model.]
In:Dane a účtovníctvo. - ISSN 1336-426X. - Roč. VI, č. 2 (2009) s. 111-112

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034504
BDF006 Jakab, Radomír: Nečinnosť v správnom konaní. / [Inactivity in the administrative proceeding.]
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava, 2008. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 4 (2008), s.
573-580

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035156
BDF007 Čečot, Vladimír - Madliak, Jozef - Buksová, Elena:Obchodovanie s ľuďmi v Schengenskom
priestore - problém alebo výzva? / [Trafficking in human being in Schengen area - problem or challenge?]
In:Sociálna prevencia : inf ormačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry. - ISSN 1336-9679. - Roč. III., č.
3 (2008) s. 10-15
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035870
BDF008 Barinková, Milena - Dolobáč, Marcel: Pracovnoprávne postavenie a zodpovednosť manažérov /
[Status and lability of managers according to labour law.]
In:Dane a účtovníctvo. - ISSN 1336-426X. - Roč. VI, č. 1 (2009) s. 106-107

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035137
BDF009 Tkáč, Vojtech: Právo sociálneho zabezpečenia - medzinárodné právo a právo Európskej únie. /
In:Personálny a mzdový poradca podnikateľa : PMPP. - ISSN 1335-1508. - Č. 1(2008), s. 130-150

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035397
BDF010Molnár, Peter: Procesné aspekty realizácie záložného práva v Slovenskej republike /
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. XIV, č. 12 (2008), s. 21-25

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034783
BDF011Csach, Kristián: Rozsudok „ US Steel" - komentár. / [Judgement „US Steel" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 5 (2008),
s. 56-58

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034796
BDF012 Širicová, Ľubica: Rozsudok „Alcan" - komentár. / [Judgment „Alcan" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 5 (2008),
s. 32-34

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037320
BDF013 Širicová, Ľubica: Rozsudok „Centros" - poznámky / [ECJ Judgment: Centros - commentary]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 6, č. 3 (2009),
s. 22-24

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034779
BDF014 Csach, Kristián: Rozsudok „Lucchini" - komentár. / [Judgment „Lucchini" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 5 (2008),
s. 50-53

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034767
BDF015 Jánošíková, Martina: Rozsudok „RSV" - komentár. / [Judgment „RSV" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 5 (2008),
s. 18-20

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034768
BDF016 Jánošíková, Martina: Rozsudok „Znečisťovanie mora" - komentár. / [Judgement „Ship-source
population" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 4 (2008),
s. 31-32

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037306
BDF017 Csach, Kristián: Rozsudok ESD:Cartesio - poznámky / [ECJ Judgment: Cartesio -
commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 6, č. 3 (2009),
s. 75-76

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035399
BDF018Vojčík, Peter: Spotrebiteľská zmluva (ochrana spotrebiteľa) /
In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. XIV, č. 12 (2008), s. 13-21

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034762
BDF019 Sudzina, Milan:Účinky vyhlásenia konkurzu na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. /
[Effects of the bankruptcy announcement on the joint property of spouses.]
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In:Poradca. - ISSN 1335-1583. - Č. 3 (2009), s. 205-207

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037311
BDF020 Sudzina, Milan:Určovanie hraníc pozemkov v praxi / [Determine of land boundaries in
practice.]
In:Alf a a omega stavby : praktický sprievodca plánovaním, povoľovaním, realizáciou, kolaudáciou a
užívaním stavby. - ISSN 1337-8562. - Č. 3 (2009), s. 68-72

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034766
BDF021Mazák, Ján:Uznesenie „Mihal" - komentár. / [Order „Mihal" - commentary.]
In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roč. 5, č. 4 (2008),
s. 39-41

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036822
BDF022 Barinková, Milena: Zamestnávateľ ústretový k rodine / [Employer helpful to the family.]
In:Personálny a mzdový poradca podnikateľa : PMPP. - ISSN 1335-1508. - Č. 10 (2009), s. 162-177

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037006
BEC001Vojčík, Peter: Rekodifikácia noriem súkromného práva a duševné vlastníctvo /
In:Občianske právo – miesto a význam diela prof esorov Plankovcov : pocta prof . JUDr. Oľge Plankovej ,
CSc., a prof . JUDr. Karolovi Plankovi, DrSc. : zborník z medzinárodnej konf erencie katedier
občianskeho práva : 7.-9.november, 2007, Kaskády. Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave,
2009. - ISBN 9788071602804. - S. 38-50

BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Počet záznamov: 12

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034798
BED001Štefanková, Simona:Medzinárodné dohovory o letectve ako významné právne inštrumenty
medzinárodného boja proti terorizmu. / [International agreements of aircraft like significant legal
instruments of international contest against terrorism.]
In:Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konf erencie : 1.december 2008,
Košice. Košice, 2008. - ISBN 9788070977217. - S. 92-115

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034815
BED002 Madliak, Jozef - Mihaľov, Ján:Násilie páchané na ženách - medzinárodnoprávna úprava a
vymedzenie pojmov. / [Violations against women - international legal regulation and definition of terms.]
In:Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : zborník.
Bratislava, 2008. - ISBN 9788089016372. - S. 86-99

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034818
BED003Madliak, Jozef: Nové aspekty teórie kriminalistických stôp a identifikácie v súvislosti s
dokazovaním v trestnom konaní. / [New aspects of theory of criminalistic traces and identification
consistent with criminal evidence.]
In:Teoretické a praktické problémy dokazovania : zborník príspevkov : 15.december 2008, Bratislava.
Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - ISBN 9788089363179. - S. 133-144

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034802
BED004 Madliak, Jozef - Štefanková, Simona: Právna ochrana nedoknuteľnosti osoby a jej súkromia v
Slovenskej republike. / [Legal protection of personal imunity and right of privacy in Slovak republic.]
In:Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : zborník.
Bratislava, 2008. - ISBN 9788089016372. - S. 49-70
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034810
BED005 Tanečka, Peter: Prezumpcia neviny v kontexte ochrany ľudských práv a slobôd v trestnom
konaní. / [Presumption of innocence and protection of human rights in criminal proceeding.]
In:Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : zborník.
Bratislava, 2008. - ISBN 9788089016372. - S. 116-124

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034387
BED006 Bujňačková Spišáková, Lucia: Problém administratívneho vyvlastnenia za Slovenského štátu
(1939 - 1945). / [Problem of administrative expropriation in Slovak state (1939 - 1945).]
In:Pocta prof esorovi Gašparovi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie : 7.december
2007, Košice. Košice, 2007. - ISBN 9788070977088. - S. 262-269

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034799
BED007Mihaľov, Ján: Terorizmus - pojem, vývoj, druhy. / [Terrorism - term, evolution, clasification]
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